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הסקריפט הוי כלי עזר שמאפשר ניווט בין קבצים קשורים בקלות.

שם הסקריפט הוא על שמו באנגלית Go To Link - פירוש, לך לקישור

 תיאור הסקריפט ומטרתו

כולנו משתמשים בעימוד עם קבצי הערות, או רב טקסט.

ניקח לדוגמא קובץ ראשי ברב טקסט, שיש בו קישורים לחמשה קבצים, עם חמשה מספרי ייחוס 

שונים. כעת, אם אנחנו רוצים להגיע מהקובץ הראשי לקובץ שבו מוגדר מס' ייחוס 3, עלינו לעבור 

לאותו קובץ, ולעשות חיפוש הערות עם מספר הייחוס והאינדקס המבוקש. 

החיפוש נהיה מורכב יותר, כאשר המספור מתחיל מ-1 בכל פרק. במקרה כזה, צריך קודם לחפש 

את מספר הפרק, ואח"כ את מספר הייחוס והאינדקס של הקישור.

זוהי מטרת הסקריפט, לקצר את כל התהליך הזה וכמו שנסביר להלן.

ומיד הסקריפט עובר לקישור  ולוחצים על 'חפש קישור שבבחירה',  פשוט בוחרים את הקישור, 

חופשי.  באופן  לקישור  מקישור  לנוע  אפשר  כך  הראשי.  לקובץ  התצוגה  את  תחזיר  נוספת  לחיצה  ההערות.  שבקובץ 

סקריפט שמקצר עשרות שעות עבודה מיותרות.

ידידי יעקב עשה סרטון מצויין על הסקריפט, תוכל להוריד מכאן.

מקושרים קבצים    —   "GTL" סקריפט 
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“GTL“ סקריפט 
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הסבר השתמשות בסקריפט

הסקריפט עובד לפי טבלה שהמשתמש בונה בדיאלוג ההגדרות - ראה הגדרות בעמוד הבא.

חפש קישור שבבחירה:

לחיצה על לחצן זה יחפש את הקישור שבבחירה בקובץ שמקושר אליו. הסקריפט בודק את הייחוס, ומזהה איזה קובץ 

מקשור בייחוס זה, ומציג את הקובץ ההיא במקום של קישור ההיא.

• לגבי פעולה זאת, א"צ ממש לבחור את הקישור, אלא מספיק רק לשים את הסמן צמוד לקישור.	

חפש קודם, חפש הבא:

זהו שיפור נוסף שנכנס לסקריפט, שמקל באופן משמעותי על מעבר בין הקישורים. הסקריפט עובד כאן בצורה כזו: 

• אם אין בחירה, אז לחצני "קישור הבא" ו"קישור הקודם" מחפשים כל קישור שהוא.	

• אם 	 בבחירה.  שנמצא  הקישור  של  ייחוס  מספר  אותו  עם  הקישור  את  מחפשים  הלחצנים  אז  בחירה,  יש  אם 

רוצים שהסקריפט יחפש את הקישור בכל ייחוס שהוא, יש ללחוץ בנוסף גם על השיפט.

•  לגבי פעולה זאת, כן צריך ממש לבחור את הקישור, ולא מספיק רק לשים את הסמן צמוד לקישור.	

הגדרות

הסקריפט עובד לפי טבלה שהמשתמש בונה.

בונים את הטבלה בדיאלוג ההגדרות )כמו שניתן לראות בצד 

שמאל( וכמו שנסביר.

קרא נתונים מ:

יש שלשה אפשרויות של מילוי אוטומטי:

• ובקבצי 	 הראשי  בקובץ  השדות  את  ממלא   – רגיל 

הכותרות צד.

• ובקבצי 	 הראשי  בקובץ  השדות  את  ממלא   – הערות 

ב'הדפס  שמוגדר  מה  ע"פ  נקבע  )המילוי  ההערות. 

קובץ הערות'(.

• רבטקסט – ממלא את השדות בכל הקבצים הקשורים לרב טקסט )המילוי נקבע ע"פ מה שמוגדר בתפריט 	

רב טקסט ב'קישורים'(.

קישורים מתחילים מ-1 בכל פרק:

אם התיבה הזו מסומנת, הסקריפט ישמור בזיכרון גם את מספר הפרק שנמצא בקובץ הראשי, ויחפש אותו בהערות. 

אבל אם התיבה לא מסומנת, הסקריפט יחפש רק את מספר הייחוס והאינדקס של הקישור.
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